
BABA HAYDAR CAMii ve TEKKESi 

XVIII. yüzyıldaki bir onarıma aittir. Avlu
nun doğu yönündeki merdivenli girişin 

solunda haztre duvarında, Baba Haydar 
Semerkandl'nin kabrine bakan kitabeli 
bir niyaz penceresi vardır. 
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BABAİLYAS 

(ö_ 637 / 1240) 

1240 yılında 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı 

giriştiği büyük siyasi-içtimal 
ayaklanma hareketine adını veren ve 

Anadolu'da ilk gayri Sünni 
cereyanların temelini atan 

Türkmen şeyhi. 
_j 

Şeyh Ebü'l-Beka Baba İlyas-ı Horasa
nf, büyük bir ihtimalle, Moğol istilası sı
rasında yıkılan Harizmşahlar Devleti sa
hasından, beraberindeki Türkmenler'le 
Anadolu'ya göç etmiştir. Anadolu'ya gel
meden önceki hayatı hakkında hiçbir şey 
bilinmemektedir. Onunla ilgili en eski 
kaynaklardan biri olan ve tarunu Elvan 
Çelebi'nin 733 ( 1332"33) yılında kaleme 
aldığı Menakıbü'l-kudsiyye adındaki 

menakıbnameye göre, Anadolu'ya gel
dikten sonra Amasya yakınında bugün 
İlyas köyü adıyla bilinen Çat köyüne yer
leşmiş, bir zaviye aÇarak Vefaiyye tari
katını yaymaya başlamış ve etrafına pek 
çok mürid toplamıştır. Sözü edilen kay
nakta Dede Garkın adında bir Türkmen 
şeyhinin halifesi gösterilmekle beraber 
mensup bulunduğu tarikatın adı zikre
dilmemiştir. Ancak aynı sütaleden gelen 
ve yine bir şeyh olan Aşıkpaşazade'nin 
belirttiğine göre Baba İlyas. Tacülariffn 
Seyyid Ebü'l-Vefa Bağdadl'nin (ö. 501 / 
ll 07) kurduğu Vefaiyye tarikatına men
suptu (bk. Aşıkpaşazade, s. !) Bu sebep
le Baba İlyas 'ın şeyhi olarak gösterilen 
Dede Garkın'ın da aynı tarikata bağlı ol
duğu söylenebilir. Vefaiyye tarikatının 

XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da özel
likle Türkmen zümreleri arasında yayıl
dığı, Yeseviyye, Kalenderiyye, Haydariy
ye gibi gayri Sünnf mahiyetieki öteki ta
rikatlarla birlikte XIV. yüzyı lda dahimev-
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cudiyetini sürdürdüğü anlaşılmaktadır 

(bk. Aşıkpaşazade, s. 46 ; Neşrf, ı. 47). 

Bugüne kadar Baba İlyas'ın Babailik 
adı altında bir tarikat kurduğu ileri sü
rülmüşse de gerçekte böyle bir şeyin söz 
konusu olmadığı, bu yanılgının adı ge
çen ayaklanma hareketinin iyi tahlil edil
memesinden ileri geldiği söylenebilir. Ba
ba İlyas kendi adına tarikat kurmamış, 
bağlı bulunduğu Vefaiyye tarikatının şey
hi olarak Çat köyündeki zaviyesinde, İs
lamiyet' e girmeleri üzerinden fazla bir 
zaman geçmediği için henüz eski inanç
larını belli ölçüde koruyan ve okuma yaz
ma bilmeyen yarı göçebe Türkmenler'e 
yapılarına uygun bir tasawuf anlayışı 
sunmuştur. Onun fikirlerinin kısmen İs
maill tesirler taşımış olması da kuwet
le muhtemeldir. Çünkü Baba İlyas, çok 
zor içtimal ve iktisadi şartlar içinde ya
şayan, gerek yerli halkla gerekse yöne
tim çevreleriyle pek çok problemi olan 
Türkmenler'i Selçuklu hükümetinin bas
kılarından kurtaracak bir mehdi hüviye
tiyle ortaya atılmış bulunuyordu. Türk
menler onun talimat ve propagandala
rını canla başla benimsemişler, hatta 
daha da ileri giderek ona Baba ResQiul
lah bile demişlerdi (bk. Ebü'I-Ferec, ll, 
539-541; İbn BTbi, s. 498-500; Sı bt ibnü'I 
CevzT, XV, vr. 165• ; S. de Saint Ouentin, s. 
61-63) 

Baba İlyas 637 ( 1240) yılında Anadolu 
Selçuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhus
rev'e karşı iktidarı ele geçirmek maksa
dıyla hazırladığı ayaklanmanın fiili ida
resini halifesi Baba İshak'a havale etti. 
Ayaklanmanın ilk zamanlarında başarı 
kazanarak Güneydoğu ve Orta Anado
lu'yu ele geçiren Baballer Amasya'da ilk 
yenilgiye uğradılar. Amasya Kalesi'ne sı
ğınmış olan Baba İlyas burada Mübari
züddin Armağanşah kuwetleri tarafın
dan kıstırılıp yakalandı ve idam edildi. 
Buraya gelen fakat şeyhini kurtarmaya 
muvaffak olamayan Baba İshak yöneti
mindeki diğer grup Konya üzerine yü
rüdü. Ancak Kırşehir yakınlarındaki Mal
ya ovasına geldikleri sırada Babailer, pa
ralı Frank askerlerinin de bulunduğu Sel
çuklu ordusu tarafından ikinci defa ağır 
bir yenilgiye uğratıldılar ve Baba İshak 
öldürüldü. Böylece isyan bastırılmış oldu. 

Baba İlyas'ın bu isyanla birlikte baş
lattığı dinl-tasawuff hareket, asıl onun 
ölümünden sonra oğlu Muhlis Paşa ve 
diğer halifeleri vasıtasıyla özellikle Or
ta ve Batı Anadolu'da yayılmış, Osman
lı Devleti'nin kuruluş döneminde abda
lan-ı ROm hareketini ve nihayet Bektaşi-

liği doğurmuş ve asıl önemlisi, XVI. yüz
yılda Osmanlı belge ve vekayi'namele
rinde kızılbaş veya Rafizi . adı verilen 
zümrelerin teşekkülüne zemin hazırla

mıştır. 

Bütün bunlar göz önüne alındığı tak
dirde Baba İlyas'ın Türkiye'nin içtimal 
ve dini tarihinde bugüne kadar en te
sirli rollerden birini oynamış bir şahsi
yet olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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BABAİSHAK 

ı 

(ö. 6371 1240) 

1240 yılında 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı 

hazırlanan ve 
"Babai isyanı" diye bilinen 

büyük Türkmen ayaklanmasında 
Baba İlyas adına harekatı yöneten 

L 
Türkmen şeyhi. 

_j 

Babaf isyanı sırasındaki mevkii ve yap
tıkları dışında hayatı hakkında hiçbir bil
gi yoktur. Yalnız Hüseyin Hüsameddin 
kaynak belirtmeden Baba İshak'ın asıl 
adının İzak olup Trabzon'daki Komne
nos hanedanına mensup bir Rum müh
tedisi olduğunu, Amasya'da bir Rum im
paratorluğu kurmak istediğini, bunu ba
şarabilmek için de müslüman hüviyeti 
altına gizlenerek Müslümanlık ve Hıris
tiyanlık karışımı bir doktrin geliştirdiği
ni yazmaktadır (Amasya Tarihi, ıı. 263-

273). Hiçbir delil ve kaynakta destekle
nemeyen bu önemli iddiayı ancak bir ih
timal olarak değerlendirmek mümkün
dür. Bununla beraber Baba İshak'ın, Ba-


